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پسر نخست وزیر سابق الجزایر کشته شد
افزایش تنش ها در الجزایر

مریم عالمه زاده

پسر نخست وزیر سابق الجزایری در جریان 
اعتراضــات ضــد انتخاباتی بوتفلیقه کشــته 
شد. برادر حســن بن خدا می گوید که مقامات 
الجزایری و اراذل و اوباش حاکم، مسئول مرگ 

برادرش هستند.
شبکه خبری الجزیره گزارش کرد یک مقام 
دولتی و عضو خانواده فرد کشته شده روز شنبه 
)یازدهم اسفند ماه( عنوان کردند که پسر اولین 
نخســت وزیر الجزایر که در جریان اعتراضات 
علیه رئیس جمهور عبدالعزیز بوتفلیقه شرکت 
کرده بود، در جریان ضد و خوردها کشته شده 

است.
نورالدین بدوی، وزیر کشــور، او را حســن 
بن  خدا پســر مرحوم بنیوتس بن  خدا معرفی 
کرد که پس از استقالل کشور از فرانسه در سال 

1962 به سمت نخست وزیری رسیده بود.
وزیر کشــور در توئیتی عنوان کرد پزشک 
قانونی علل و شرایط مرگ و او را روشن خواهد 

کرد.
وزیر کشور در یک بیانیه جداگانه اینترنتی 
گفت که بن خدا که حدوداً 50 ساله بوده است، 
در درگیری بیــن پلیس و شورشــیانی که به 
اعتراضات ارتباطی نداشتند، کشته شده است.

اما اعضای خانواده حسن بن خدا این  تفسیر 
در مورد مرگ وی را منکر می شوند.

این در حالی اســت که برادر حسن، سلیم 
بن خدا طی یک پســت فیس بوکی در صفحه 
شخصی اش نوشت که برادرش در نزدیکی کاخ 
ریاست جمهوری در مرکز الجزیره در اعتراضات 
گســترده جمعی شــرکت کرده بود و در آنجا 

کشته شده است.
این مرگ اولین اتفاق در جریان اعتراضاتی 
اســت که بیــش از یــک هفته پیــش علیه 
بوتفلیقه ای کــه قصــد دارد در انتخابات ماه 
 آتی ریاســت جمهوری شــرکت کنــد، آغاز 

شده است.

حزب اخوانی حرکه مجتمع السلم، به عنوان 
بزرگ ترین حزب اسالمی الجزایر نیز انتخابات 
آتی را تحریم کــرد. بنا بر اعــالم منابع موثق، 
شورای مشورتی اخوان الجزایر تصمیم به عدم 
مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری گرفت.

این حــزب در اقدامی کــه آن را همراهی 
با خواســته مــردم خوانــده اســت تصمیم 
گرفت بــا تحریم انتخابات مخالفــت خود را با 
نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقــه برای دوره پنجم 

ریاست جمهوری اش اعالم کند.
آن طور که روزنامه قدس العربی گزارش کرده 
است خروج حزب حرکه مجتمع السلم دومین 
خروج یک حزب از این انتخابات اســت. پیش 
از این حــزب العمال، به ریاســت لویزه حنون 
از حضور در این انتخابات منصرف شــده بود. 
بسیاری از مردم الجزایر معتقدند که بوتفلیقه 
گزینه مناسبی برای ریاست جمهوری نیست؛ 
او که 81 سال دارد، در سال 2013 سکته مغزی 
کرده اســت و به همین سبب به ندرت در عموم 

دیده می شود.
با این حال مدیر ســتاد انتخاباتی بوتفلیقه 
در این هفته اعالم کرد که وی اســناد نامزدی 
برای شرکت در انتخابات هجدهم آوریل )29 
فروردین ماه( سال 2019 میالدی را یکشنبه 
)دوازدهم اســفند ماه( یعنــی روز آخر برای 
ثبت نام ریاســت جمهوری ارائه خواهد کرد. 
در روز جمعه )دهم اســفند مــاه( بخش های 
گسترده ای از الجزایر در برابر برنامه انتخاباتی 
مجدد بوتفلیقه، شاهد اعتراضات گسترده ده ها 
هزار الجزایری در خیابان های کشور بودند. در 
جریان این اعتراضات 56 پلیس زخمی شدند 
و به گفته یک سازمان امنیتی حدود 45 نفر از 
معترضین انتخاباتی نیز در این روز دســتگیر 

شدند.
طی بیانیه ای که از ســوی تلویزیون دولتی 
الجزایر منتشر شــده، اداره امنیت کل کشور 
گفته است که هفت نفر در این اعتراضات مجروح 
شده اند. گفته می شود که بوتفلیقه 81 ساله در 
حال حاضر به دلیل آنچــه خود درمان بیماری 
ً  در نروژ به  خوانده از کشور خارج شــده و ظاهرا

سر می برد.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

تنش ها در مرز هند و پاکستان باال 
گرفته اســت، طرفین یکدیگر را متهم 
به دامــن زدن به تنش هــا می کنند، 
اهداف سیاسی پشت پرده این حمالت 
اجازه نمی دهند که آرامش به دو کشور 
بازگردد، مودی در آستانه انتخابات به 
دنبال دست آویزی برای برتری بر رقبا 
اســت و تنش های اقتصادی پاکستان 
نیز فرصتی پیــدا کرده کــه اذهان را 
منحرف کند. نیویورک تایمز در گزارشی 
به افزایــش تنش ها در مرز دو کشــور 

پرداخته است.
 تبادل شدید آتش در منطقه مرزی 
در مناقشه بین پاکســتان و هند،  روز 
شنبه )10 اسفند ماه(، منجر به کشته 
شدن چندین غیرنظامی شد تا ثابت کند، 
تنش های بین دو قدرت هسته ای هنوز 
تمام نشده است؛ این تبادل آتش یک 
روز پس از آن اتفاق افتاد که اسالم آباد 
خلبان هندی جنگنده اسیر شده را در 
راستای آنچه خود صلح طلبی خوانده 

بود، آزاد کرد.

بنا به گفته مقامات، حداقل پنج نفر 
در جریان این درگیری ها کشته شدند.

در همین حال تحلیلگران امنیتی 
روزنامه ایندیپندنت، ادعای هند مبنی 
بر کشتن تعداد زیادی از تروریست ها را 
در کمپ های آموزشی در حمالت هوایی 
بررسی کردند. این حمله مهم منجر به 
تحرک نیروهای هندی و پاکستانی و 
مجموعه ای از حمالت نظامی شد که 

چراغ هشدار جنوب آسیا را قرمز کرد.
مایکل شــلدون، محقق در شورای 
آتالنتیک، اتاق فکری در واشــنگتن، 
ضمن بررســی تصاویر ماهــواره ای از 
منطقه ای در پاکستان که هند مدعی 
بمباران آن است، گفت که هیچ اثری از 
تخریب ساختمان ها به چشم نمی خورد 
و از نظر وی هند نتوانسته اهداف خود را 

هدف قرار دهد.
وی گفــت: آنچــه که شــواهد در 
دسترس و مشــاهده عینی شاهدان 
در منطقه اثبات می کند این اســت که 
بمب های هندی در جنگل های خالی 
از سکنه فرود آمده اند و تنها چند درخت 

کاج را ساقط کرده اند. 

دفتر نارندرا مودی،  نخســت وزیر 
هند که در چند ماه آتی با یک انتخابات 
مهم روبرو اســت، این حمالت را یک 
واکنش درخور علیه گروه تروریستی 
جیش محمد خوانده بود؛ گروهی که 
مسئولیت یک بمب گذاری مخرب در 
ماه فوریه )اواخر بهمن ماه( که منجر به 
کشته شدن 40 سرباز هندی شده بود، 

را برعهده گرفت.
این نیروها بخشی از کاروان نظامی 
بودند که در حال عبور از کشمیر، منطقه  
کوهستانی و به شدت نظامی غفلگیر 
شــدند، منطقه ای که هند و پاکستان 
هر دو مدعی مالکیت آن هستند و منبع 
تنش های بین دو کشــور در چند سال 
اخیر بوده است. مقامات هندی از ارائه 
هرگونه عکس، شواهد یا دیگر مستنداتی 
که اثبات کند حمالت هوایی آن ها در 
روز سه شنبه )هفتم اسفند ماه( تعداد 
بسیاری از تروریست ها را معدوم کرده 

است، خودداری کردند.
با این حال آن ها همچنــان اصرار 
دارند که دولت پاکستان به گروه های 
شبه نظامی ضد هندوستان برای انجام 

عملیات در پاکستان مجوز داده است؛  
ادعایی که پاکستان همچنان آن را رد 
می کند. مقامــات هندی مدعی بودند 
که هدف حمالت هوایــی، منطقه ای 
مرتفع مرکز تمریــن نظامی بوده که از 
ســوی جیش محمد در نزدیکی شهر 
باالکوت در شــمال پاکستان راهبری 

می شده است.
روســتاییان در نزدیکی باالکوت 
گفته اند که این گروه که ایاالت متحده 
آن را تروریستی شــناخته است، یک 
مدرسه مذهبی را در منطقه مدیریت 
می کند و پیش تر فعالیت های آموزش 
شــبه نظامیان را نیــز در کمپی انجام 

می داد که 10 سال قبل تعطیل شد.
آن ها به گزارشــگران گفته اند که 
هیچ ســاختمانی در جریان بمباران 
تخریب نشده و تنها یک مرد 62 ساله 
دچار آسیب حداقلی در ناحیه چشم شد. 
این روستاییان خبرنگاران را به اطراف 
حفره های بزرگی در زمین جنگل بردند 

که به گفته آن ها محل اصابت بمب بود.
مقامات سرویس های امنیتی غربی 
مدعی هستند که این گروه شبه نظامی 

در پاکستان همچنان حمایت تخصصی 
و تجهیزاتــی را برای شورشــیانی که 
علیه حکومت هنــد و بخش هایی از 
کشمیر که در کنترل هند است، تأمین 

می کنند.
پاکســتان روز چهارشنبه )هشتم 
اسفند ماه( نیروی هوایی خود را به حالت 
آماده باش در آورد و یکی از جنگنده های 
هند را بر باالی آسمان کشمیر سرنگون 
کرد و یک خلبان را به اسارت گرفت. روز 
جمعه، )دهم اسفند ماه( پاکستان این 
خلبان را آزاد کرد و اقدام خود را موضعی 

برای کاهش تنش ها خواند.
با این اتفاق تنش های ترســناکی 
که چند روز پیش می رفــت تا به یک 
جنگ تمام عیار بین هند و پاکســتان 
بدل شــود، به نظر پایان یافته آمد. اما 
منطقه همچنان متالطم ماند. روز شنبه 
)یازدهم اسفند ماه( شــرکت هوایی 
یونایتد ایرالین آمریکا برخی از پرواز های 
خود از هند را تغییر مسیر داد و در مورد 
فضای هوایی این منطقــه ابراز نگرانی 

کرد.
نجیب احمد،  یک معلم ابتدایی که 
در بخش هندی منطقــه مرزی تحت 
مناقشه موسوم به خط کنترل، زندگی 
می کند گفت: بمب هــا در هر نقطه ای 

فرود می آیند.
در راســتای مرز تبادل توپخانه ها 
همواره ادامه دارد بخش زیادی از آن ها 
روی سر روســتاهای اطراف می افتد 
که منجر به معلولیت و کشــته شدن 

غیرنظامیان می شوند.
هر شب روســتائیان به پناهگاه ها 
می روند و به یک دیگر می چســبند تا 
زمانی که زد و خوردهای شدید اندکی 
کاسته شود. برخی مواقع هم جایی برای 
پنهان شــدن پیدا نمی کنند. مردمی 
که در کنار مرز زندگی می کنند، حاال 
بر ایــن باورند که تــداوم زندگی آن ها 
اکنون کاماًل به خلق و خوی ســربازها 

بستگی دارد.
احمــد، معلم منطقــه توضیح داد 
که یک بمب از سوی طرف پاکستانی 
مستقیم بر سقف خانه ای خورد که زنی با 

دو کودک خود در آن زندگی می کردند. 
آن ها در آشــپزخانه خوابیده بودند و 

همگی مردند.
پاکستان و هند یکدیگر را متهم به 

گشودن اولین آتش می کنند.
مقامات ارتش پاکستان روز شنبه 
عنوان کردند که دو ســرباز  خود را در 
درگیری ها از دست دادند و دو شهروند 
نیز در بخش کشــمیر تحــت کنترل 
اسالم آباد به وســیله  بمب های هندی 
کشته شــدند. بیانیه ارتش پاکستان 
عنوان می کــرد که ارتش پاکســتان 
نیز پاسخ مناســبی برای این حمالت 

عرضه کرد.
پاکستان همچنین تهدید کرده که 
شکوائیه رسمی را علیه هند به سازمان 
ملل متحد تقدیم می کند که آن را متهم 
به اکوتروریسم )حمالتی که منجر به 
تخریب محیط زیست شود( می کند؛  
در واقع علیه بمب هایــی که منجر به 
نابودی درختان کاج در بمباران هوایی 

روز سه شنبه هفته گذشته شد.
یک درخواســت صلــح در قالب 
نامه ای،  در یکی از روزنامه های مطرح 
هند با امضای بیش از 600 محقق، وکیل، 
دانشمند، نویسنده و بازیگر منتشر شد 
که از دو طرف می خواســت به جنگ 

پایان دهند.
در این نامه آمده بود: حتی یک تقابل 
محدود نیز نمی تواند این مشکل را حل 
کند. بدبختانه تمایل به وطن پرســتی 
که منجر به دامن زدن به این وضعیت 
شده است، این حقیقت ساده را پنهان 

می کند.

آزادی خلبان هم کارساز نشد

تداوم تنش های پاکستان و هند
مقامات هندی مدعی 

بودند که هدف حمالت 
هوایی، منطقه ای مرتفع 
مرکز تمرین نظامی بوده 

که از سوی جیش محمد در 
نزدیکی شهر باالکوت در 
شمال پاکستان راهبری 

می شده است

شماره  198  /          دوشنبه  13  اسفند  1397  /   26 جمادی الثانی1440  /   4  مارس   2019

سینا سبزیان

برنی ســندرز، کمپین انتخاباتی خود را روز شنبه 
)یازدهم اسفند ماه( چند قدم آن طرف تر از محلی که در 
آن بزرگ شده بود، در منطقه بروکلین، آغاز و به صراحت 
عنوان کرد که سیاســت های کاری اش ربطی به رفیق 

نیویورکی وی، دونالد ترامپ ندارد.
سندرز خود را بهترین دموکرات آماده برای شکست 
ترامپ در انتخابات 2020 معرفی کرد. حضور او اولین 
کارزار وی از زمان اعالم کاندیداتوری خود حدود یک 

هفته پیش برای ورود به کاخ سفید است.
سندرز با لهجه ای کامل و بی نقص بروکلینی گفت: 
تجارب من به عنوان کودکی که به لحاظ اقتصادی کامالً  
تحت فشار بود، بر زندگی و ارزش های من به شدت تأثیر 
گذاشت. من می دانم که از کجا آمده ام و این موضوعی 

است که هیچ وقت فراموش نمی کنم.
سندرز هیچ وقت از تاختن به ترامپ طفره نرفته است 
و او را با اصطالحات خصمانــه ای می خواند؛ در جریان 
سخنرانی خود در دانشــکده بروکلین نیز او ترامپ را 
خطرناک تریــن رئیس جمهور تاریخ مــدرن آمریکا 
خواند و گفت: رئیس جمهور می خواهد بین ما شــکاف 

ایجاد کند.
نماینده ســنای منطقه ورموند خــود را در جایگاه 
مخالف سیاست های دولت ترامپ قرارداد و مشی وی را 

از مهاجرت تا تغییرات اقلیمی به استهزا گرفت.
فرای این مسائل، سندرز که خود در محله به شدت 
یهودی فلت بوش در یک خانواده طبقه متوسط بزرگ 
شــده اســت، بین خود و میلیاردرهای کاخ سفید که 
همه از خانواده های اشــرافی برآمده اند،  خط تمایزی 

آشکار کشید.
وی که چندین دهه در ورمونت زندگی کرده است 

گفت: من پدری نداشتم که میلیون ها دالر به من بدهد 
تا برای خودم آسمان خراش بسازم.

او به مسئله کارگران نیز اشــاره کرد و گفت: من از 
خانواده ای آمده ام که به شدت نسبت به ترس از قدرت 
کارفرمایانی که هر روز با آن روبرو هستند، آشنا هستند.

به نام سوسیالیسم
حدود 300 کیلومتر آن  طرف تر در منطقه شــهری 
واشنگتن، ترامپ غرق در شادی پیروزی انتخابات سال 
2016 به جمهوری خواهان گفت که باید این پیروزی 

در انتخابات 2020 بسیار بزرگ تر تأیید شود.
در حالی که ترامپ در سخنرانی دو ساعته خود اشاره 
صریحی به سندرز نداشت، سیاست های سوسیالیسم 
را به باد انتقاد گرفت که آشــکارا تــالش برای تخریب 
دموکرات ها و بیان این موضوع بود کــه آن ها از مردم 

دور هستند.
سندرز خود را یک دموکرات سوسیالیست معرفی 

کرده است.
ترامــپ گفت: سوسیالیســم نه در مــورد محیط،  
نه در مورد عدالــت و نه در مورد فضیلت اســت؛  بلکه 
سوسیالیسم تنها در مورد یک چیز است،  اینکه قدرت 

برای طبقه حاکم است.

عربســتان ســعودی یــک پزشــک دو تابعیتی 
آمریکایی- سعودی به نام ولید فتیحي را بازداشت و در 

هتل بدنام ریتز کارلتون شکنجه کرده است.
یک رســانه آمریکایی خبر داده که یک پزشــک 
آمریکایی- سعودی بازداشت و به هتل بدنام ریاض که 
به مکانی برای شکنجه و بازداشت شاهزاده ها و تاجران 
سرشناس سعودی تبدیل شده است، منتقل و در آنجا 
شکنجه شــده اســت. بنا بر گزارش نیویورک تایمز، 
دوستان ولید فتیحی پزشــک دوتابعیتی آمریکایی- 
عربستان سعودی که فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد 

بوده، از بازداشت و شکنجه او در ریاض خبر دادند.
به گفته دوستان این پزشک آمریکایی- سعودی، 
فتیحی به هتل ریتز کارلتون منتقــل و در آنجا مورد 

شکنجه واقع شده است.
طبق روایت آنها، زندانبانان این هتل در عربستان 
سعودی بعد از بستن چشم های فتیحی، با شالق و برق 

دادن او را شکنجه داده اند.
در ســال 201۷ هتل ریتز کارلتون به دلیل تبدیل 
آن به مکانی برای بازداشــت و شکنجه شاهزاده هایی 
از قبیل فرزندان ملک عبداهلل شــاه ســابق سعودی و 
تاجران سرشناسی از قبیل ولید بن طالل در رسانه های 

بین المللی خبرساز شده بود.
محمد بن ســلمان ولیعهد عربســتان سعودی در 
راســتای آنچه کارزار مقابله با فساد خوانده شد، ده ها 
نفر از شــاهزاده ها، مقام های سابق و بازرگانان مشهور 
سعودی را بازداشــت و به این هتل منتقل کرده بود، 
کارزاری که به اعتقاد بســیاری از تحلیلگران، هدف 
از آن تحکیم قدرت ولیعهد بوده اســت. انتشــار خبر 
بازداشت و شــکنجه ولید فتیحی در ریاض با واکنش 
 یک قانونگذار ارشــد دموکرات کنگره آمریکا مواجه

 شده است.

دیک دوربین، سناتور ایالت ایلینوی ضمن هشدار 
درباره شکنجه این فرد در عربستان سعودی، بر لزوم 

آزادی هر چه سریع تر او از زندان تاکید کرده است.
انتشار خبر شــکنجه ولید فتیحی در حالی صورت 
گرفته که تنش های کنگره آمریکا با عربستان سعودی 
در ماجرای قتل جمال خاشــقچی خبرنــگار منتقد 
ســعودی در کنســولگری این کشــور در استانبول 

همچنان ادامه دارد.
قانونگذاران آمریکایی علیرغم مخالفت های دولت 
دونالد ترامــپ به دنبال اعمال تحریم علیه مســببان 
این قتل و مسئول شناختن محمد بن سلمان ولیعهد 

سعودی هستند.
محمد بن سلمان در چند هفته گذشته در تالشی 
آشکار با سفر به کشورهای آسیایی از جمله پاکستان، 
هند و چین و ســرمایه گذاری های گســترده در این 
کشورها به شرکای غربی خود هشدار داد که در راستای 
منافع عربســتان گام بردارند و دســت از فشار بر سر 

رهبران سعودی بردارند. 
جنگ فرسایشی در یمن، قتل خاشقجی و اختالف 
بر سر پاکستان از جمله مسائلی است که حکومت آل 

سعود را در مقابل غرب قرار داده است.

گزارشخبر

جنایت در هتل ریتز کارلتون ادامه دارد؛

شکنجه شهروند آمریکایی در عربستان
شمارش معکوس برای انتخابات آمریکا؛

کارزار انتخاباتی برنی سندرز کلید خورد


